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ÖSSZEFOGLALÓ	

Nem	támogatják	a	választók	a	Fudan	Egyetem	budapesti	kampuszának	megépítését	–	derül	ki	

a	Republikon	Intézet	legújabb	gyorselemzéséből.	A	Fudan	Egyetemmel	kapcsolatos	terveket	a	

megkérdezettek	 nagytöbbsége	 ismeri,	 ami	 jól	 mutatja	 a	 kérdés	 fontosságát	 a	 politikai	

közbeszédben.	 A	 kormány	 tervét	 a	 válaszadók	 kétharmada	 ellenzi.	 Politikai	 preferencia	

szerint	 vizsgálva	 kiderül,	 hogy	 a	 kampusz	 megépítését	 még	 a	 kormánypárti	 szavazók	

egyharmada	is	ellenzi,	a	többi	társadalmi	csoportban	pedig	egyértelmű	az	elutasítottsága.	

	

	

RÉSZLETES	ELEMZÉS	

Az	elmúlt	hetek	egyik	legfontosabb	és	legtöbbet	vitatott	közéleti	kérdése	a	Fudan	Egyetem	budapesti	

kampuszának	terve	volt.	A	tervek	szerint	a	kínai	egyetem	a	Ferencvárosban,	a	Rákóczi	híd	pesti	oldalán	

épülne	fel	azon	a	200	hektáros	területen,	ahol	Budapest	önkormányzata	a	Déli	Városkapu	program	

diákváros	projektjét	szeretné	megvalósítani.	A	Fudan	kampusz	a	diákvárosnak	szánt	terület	jelentős	

részét	elfoglalná,	és	a	kormány	terve	szerint	nagyjából	440	milliárd	(vagy	korábbi	adatok	szerint	540	

milliárd)	 forintból	 épülne,	melynek	 oroszlánrészét	 kínai	 hitelből	 valósítanák	meg.	 Ezt	 az	 ellenzéki	

pártok	és	politikusok	egyértelműen	ellenzik.	Nem	ez	az	egyetlen	 terv	a	 terület	kapcsán:	 a	 fővárosi	

önkormányzat	ugyanezen	a	területen	kínai	kampusz	nélkül	szeretné	a	diákvárost	felépíteni,	melynek	

többek	 között	 része	 lenne	 szabadidős	 park,	 sportpálya	 és	 hallgatói	 központ.	 A	 Republikon	 Intézet	

alábbi	gyorselemzésében	megvizsgáljuk,	hogy	a	fent	említett	kérdés	mennyire	jutott	el	a	választókig,	

illetve	milyen	reakciót	váltott	ki	belőlük.1	

	
1	A	kutatást	1000	fő	személyes	megkérdezésével	készült,	május	10-15	között.	Az	adatfelvételt	a	
Závecz	Research	végezte.	Az	eredmények	reprezentatívak	Magyarország	felnőtt	népességére	
nem,	kor,	iskolai	végzettség	és	településtípus	szerint.	
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A	 válaszadók	 63	 százaléka,	 azaz	 csaknem	 kétharmada	 értesült	 a	 kormány	 Fudan	 Egyetemmel	

kapcsolatos	 terveiről.	Ez	az	arány	viszonylag	magasnak	számít,	amikor	 ilyen	 típusú	politikai	ügyek	

ismertségét	vizsgáljuk.	Elmondható	tehát,	hogy	a	Fudan	Egyetem	kérdése	széles	körben	ismertté	vált	

és	nem	csak	egy	szűk	értelmiségi	kört	foglalkoztat,	hanem	valóban	a	hazai	politika	egyik	meghatározó	

ügye.	

	

	
	

A	 második	 kérdésre	 adott	 válaszokból	 kiderül,	 hogy	 a	 kormány	 terve	 –	 azaz	 a	 Fudan	 Egyetem	

megépülése	–	általánosan	elutasított	a	magyar	társadalomban.	Miközben	a	válaszadók	nagytöbbsége,	

éppen	 kétharmada	 (66	 százalék)	 inkább	 elutasítja	 a	 kampusz	 megépülését,	 a	 támogatók	 aránya	

mindössze	 27	 százalék.	 A	 nagy	 elutasítottságért	 feltehetően	 a	 beruházás	 egyéb	 körülményei	 is	

okolhatók,	mint	például	az	építkezés	magas	ára,	az	a	tény,	hogy	nagyrészt	kínai	hitelből	valósul	meg,	

27
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Azok alapján amit eddig hallott az ügyről, inkább támogatja 
vagy inkább ellenzi, hogy a kormány kínai egyetemi kampuszt 
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inkább támogatja inkább ellenzi NT/NV
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valamint,	hogy	a	tervek	szerint	kínai	kivitelezőkkel	és	alapanyagokkal.	Nem	elhanyagolható	tényező	

az	sem,	hogy	a	kínai	kampusz	az	eredeti	diákváros	tervezett	létesítményeitől	venné	el	a	helyet.	

Azt	is	megvizsgáltuk,	hogyan	változnak	a	fenti	arányok	politikai	hovatartozás	függvényében.	

	

	
	

Az	ellenzéki	összefogás	szavazói	egyértelműen	ellenzik	a	kampusz	megépülését,	túlnyomó	többségük,	

89	 százalékuk	 nyilatkozta	 ezt.	 A	 Fidesz-KDNP	 szavazói	 esetében	 már	 nem	 ennyire	 egyértelmű	 a	

helyzet:	 miközben	 60	 százalékuk	 támogatja	 a	 tervet,	 még	 a	 kormánypárti	 szavazók	 majdnem	

egyharmada	is	elutasítja	a	kampusszal	kapcsolatos	terveket.	Látszik	tehát,	hogy	a	kormány	terve	saját	

szavazóinak	körében	sem	arat	osztatlan	sikert.	

	

Fontos	 –	 és	 a	 2022-es	 választásokhoz	 közeledve	 egyre	 fontosabb	 –	 megvizsgálni	 a	 bizonytalan	

szavazók	véleményét	is.	Az	eredményekből	kiderül,	hogy	a	pártkötődéssel	nem	rendelkező	szavazók	

ebben	a	kérdésben	szinte	ugyanúgy	gondolkodnak,	mint	az	ellenzékiek:	négyötödük	(79%)	elutasítja	

a	kormány	tervét,	eközben	pedig	mindössze	15	százalékuk	támogatja.	Az	egyéb	pártok	(minden	olyan	

formáció,	amelyik	nem	tagja	a	hatpárti	ellenzéki	összefogásnak,	 illetve	nem	kormánypárt)	szavazói	

álláspontjukban	nagyjából	leképezik	a	teljes	társadalomban	látott	arányokat,	65	százalékuk	ellenzi,	25	

támogatja	 a	 beruházást.	 Összességében	 tehát	 elmondható,	 hogy	 a	 kormány	 terve	 még	 a	 saját	

szavazóinak	körében	sem	élvez	elsöprő	támogatást,	olyan	mértékű	egyetértést,	ami	a	legtöbb	tervüket	

övezi;	a	többi	társadalmi	csoportban	pedig	egyértelműen	elutasított	a	Fudan	kampusz	megépülése.	
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